Boegbeelden groene sector
Branchevereniging VHG verzamelt ‘boegbeelden’: mensen die een bijzondere betekenis hebben (gehad) voor
de groene sector. Door hun beroep, ervaring, expertise, visie of speciale activiteiten leveren ze een belangrijke
bijdrage aan de waarde van groen in onze maatschappij. Door deze mensen te portretteren in VHG Magazine,
kan de branche kennis nemen van hun inzichten en ideeën. We hopen dat deze verhalen inspireren om
concreetinvulling te geven aan het thema ‘groen maakt gelukkig’. Dit keer komt Prins Carlos de Bourbon
de Parme aan het woord. Een gesprek over de kwaliteit van leven voor mens en natuur.

Prins Carlos de Bourbon de Parme:

“De hovenier kan een groene
motor zijn”
Bij het horen van het gespreksthema kan hij een lach niet onderdrukken. Prins Carlos de Bourbon
de Parme kan niet anders dan de stelling ‘Groen maakt gelukkig’ onderschrijven. “Het is bijna
een open deur. Ik las laatst over een onderzoek dat in Groningen is gedaan. Daaruit blijkt dat in
een omgeving die er netjes verzorgd en groen uitziet, mensen minder angst hebben voor anderen,
de criminaliteit daalt en de vrijgevigheid toeneemt. Als de omgeving er vies en rommelig uitziet,
voelt men zich minder op zijn gemak.”
Door Annemieke Bos – Fotografie Cornelie de Jong
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Een ander onderzoeksresultaat heeft hem
geschokt: “70 procent van de kinderen in
de steden komt niet eens één keer per
jaar in het bos. Dat is toch ongelooflijk?
Het ruiken, voelen en zien van natuur zou
eigenlijk een fundamenteel recht van de
mens moeten zijn. Je kunt het niet ver
plichten, maar als de school het niet doet,
en de ouders niet, waar zijn we dan mee
bezig? Er gebeurt inmiddels gelukkig wel
veel om het groen dichter bij de stads
mensen te brengen. Er komen groenere
schoolpleinen en groene daken. Dat is
allemaal een stap in de goede richting.”
Voor de prins persoonlijk betekent groen
vooral: ruimte en tijd om te denken, in
balans te komen, om makkelijker te
kunnenrelativeren. “In de natuur ervaar je
dat die moeilijke vergadering of beslissing
eigenlijk best meevalt. Dat je niet alleen
staat, maar deel uitmaakt van een groter
geheel. Per definitie is groen voor mij:
kwaliteit van leven.” Het bevorderen van
de kwaliteit van leven, voor zowel mens
als natuur, heeft Prins Carlos tot doel van
de stichting gemaakt die hij in 2008
oprichtte. Het Institute for Sustainable
Innovation & Development (INSID) is een
onafhankelijke stichting die zich richt op
het versnellen van duurzaamheid. “Duur
zaamheid gaat over de kwaliteit van leven
van mens en natuur. Het thema ‘groen’
wordt vaak in de milieuhoek geplaatst.
Duurzaamheid is veel breder. Het heeft
heel erg te maken met eerlijkheid, ‘social
justice’. Straks zijn er 9 miljard mensen op
de wereld. 2 miljard mensen zijn ‘rijk’.
Hoe gaan we die andere 7 miljard op ons
levensniveau brengen op een manier die
recht doet aan het hele systeem dat ons
in leven houdt? Dat betekent dat je moet
werken aan technologie, aan recycling,
aan bewustzijn, aan het wegnemen van
vastgeroeste ideeën op dit vlak. En dat
zijn er nogal wat. ‘Duurzaamheid is duur’
is er zo een.” Het tegendeel is waar, meent
de prins. “Onduurzaam handelen is juist
duur, zeker op de lange termijn. Als we
onduurzaam doorgaan betekent dat, dat
we elke keer meer energie verbruiken en
meer schade aanrichten om dezelfde
grondstoffen te verkrijgen.” Deze mis
vatting en het gevecht tussen de korteen langetermijnvisies in het debat staan
concrete vooruitgang op het vlak van
duurzaamheid in de weg, zo constateert
de prins. “Een paar maanden geleden
sprak ik mijn hovenier. Hij vertelde me
over een mooie nieuwe opdracht waar

Mijn groenplek
“Mijn favoriete groenplek is overal waar ik buiten kom en frisse lucht inadem.
Elke keer als ik een gebouw uitkom sta ik even stil, haal diep adem en denk
‘ha, frisse lucht!’. Dat is het mooiste moment. Het maakt niet uit waar dat is.
Het moment dat je buiten komt van iets dat door mensen is gemaakt en niet
me afgezonderd bent van de buitenwereld. Dat is denk ik mijn lievelingsplek.”

voor hij offerte had uitgebracht, waarbij
duurzaamheid het uitgangspunt was. Uit
eindelijk koos men voor een andere partij
die goedkoper was. Is jouw systeem dan
duurder?, vroeg ik hem. ‘Nee’, antwoord
de hij. ‘Maar deze tuin moet minstens
dertig jaar bestaan. Over die hele periode
is mijn aanbieding 30 procent goedkoper
dan die van de concurrent. Maar in de
regels voor de aanbesteding staat dat je
op een bepaalde manier de offerte moet
opbouwen. Ik was iets duurder in het
begin, maar goedkoper op de langere ter
mijn. De beheerders van het landschap
begrepen het, stonden er ook achter,
maar konden niet voor mij kiezen omdat
ze zich aan de regels van het inkoop
beleid moeten houden.’ Dat vind ik zo
ontzettend jammer. De regels voor het
aanbesteden zijn gericht op de korte
termijn, dat is echt een probleem. Daar
wordt wel aan gewerkt nu. Het bewustzijn
groeit.”

Groene motor
Prins Carlos begrijpt dat de overvloed aan
regelgeving het niet altijd gemakkelijk
maakt om te ondernemen in de groen
branche. “Anderzijds biedt het ook enorme
kansen. Als je kunt innoveren en je aan

passen aan het veranderende bewustzijn
en de maatschappelijke doelstellingen,
dan kun je heel mooie bedrijven opzetten
en veel nieuwe banen creëren. Het leuke
van de groenbranche is ook dat deze
banen hier zijn. Het gras moet toch echt
hier gemaaid worden. Dit is juist een bran
che waar heel veel in kan gebeuren op het
gebied van duurzaamheid. De hovenier
kan daadwerkelijk invloed uitoefenen op
de kwaliteit van leven. Natuurlijk moet hij
dansen op de muziek van de opdracht
gever, maar de dialoog aangaan met die
opdrachtgever over dit soort thema’s kan
heel leuke verrassingen opleveren.”
Lachend: “Hoveniers kunnen een groene
motor zijn! Zij kennen immers de natuur
en de effecten van groen. Zij werken er
elke dag in. Als ze iets van hun passie
kunnen communiceren naar hun
opdrachtgevers, wat het betekent om
buitente zijn, wat groen allemaal doet,
dan maak je mensen wakker. De groen
branche is dus bij uitstek de branche
waarin je duurzaamheid kunt bevorderen.”
Hij herinnert zich nog goed hoe hij als kind
veel van hoveniers leerde over de natuur.
“Rond paleis Soestdijk liggen heel wat
vierkante kilometers gras dat gemaaid
moet worden. Ik heb altijd veel plezier
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Prins Carlos de Bourbon de Parme
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Prins Carlos de Bourbon de Parme (1970) is de oudste zoon
van prinses Irene en Carlos Hugo van Bourbon-Parma. Hij
werd geboren in Nijmegen en groeide op in Nederland, Spanje,
Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten. Hij studeerde
grafie en filosofie aan de universiteit van Cambridge. De prins
werkte bij ABN AMRO in Amsterdam, waar hij onder andere
betrokken was bij de invoering van de euro. Ook heeft hij in
Brussel gewerkt als public affairs consultant bij European
Public Policy Advisors. Tegenwoordig is hij directeur van het
Institute for Sustainable Innovation & Development (INSID),
een onafhankelijke stichting die zich richt op het versnellen
van duurzaamheid. Verder is hij bestuurslid van MVO Neder
land, voorzitter van de stichting Nederland Krijgt Nieuwe
Energie en commissaris bij ASN Bank.

Vegetatiedaken, parkdaken of dakpleinen. Benut het daklandschap
en breng met ZinCo leven op het dak! De bewezen hoogwaardige
systeemoplossingen van ZinCo bieden u de zekerheid die u als
opdrachtgever, architect, dakdekker of daktuinhovenier vraagt.
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De norm voor payrolling

politieke wetenschappen in de Verenigde Staten en demo

Payrolling is geschikt voor:
• oproep- en seizoenskrachten
• tijdelijke werknemers voor een bepaald project
• verlengen van een proeftijd
• nieuw aan te nemen personeel
• studenten, scholieren en 65+-ers
• EU-medewerkers
• overname (zelf geworven) uitzendkrachten/medewerkers
• BBL-ers (beroepsbegeleidende leerweg)
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Vooruitgang
We keren terug naar het groen en staan
stil bij zijn grootste zorg over deze belang
rijke peiler onder de kwaliteit van leven.
“Mijn grootste zorg is het korte- versus
het langetermijndenken. Hoe wij met ons
microdenken in een paar jaar van alles
voor elkaar willen krijgen past niet bij de
langzame processen van de natuur. De
natuur kan prima voor zichzelf zorgen. We
moeten ons meer bemoeien met hóe we
ermee omgaan. Elke dag zware metalen
lozen bijvoorbeeld, is kortetermijndenken
en dom.” Voor de politiek, beleidsmakers
en planologen ligt er in zijn optiek een
grote uitdaging in het vergroten van het
natuurbewustzijn, het delen van kennis
en het bevorderen van de biodiversiteit.
“De natuur buiten de hekken van de
beschermde gebieden brengen, het groen
niet alleen beschermen en afsluiten maar
juist meer gebruiken om mensen aan te
trekken en bewust te maken. Duurzaam
heid, milieu en groen zijn geen linkse
hobby’s. Ook geen rechtse. Het is
voor iedereen en het is vooruitgang.
Daar geloof ik absoluut in.”
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Duurzaamheid kan de kwaliteit van leven
bevorderen, daar is Prins Carlos van over
tuigd. Daarmee boort hij een andere mis
vatting aan over dit fenomeen: dat
duurzaamheid is een stap achteruit zou
zijn. “Onzin. Duurzaamheid is juist vooruit
gang, op alle niveaus meer in balans
komen. Meer tijd voor jezelf krijgen en
voor de dingen die je belangrijk vindt. Er
zijn heel veel technologieën die je daarbij
kunnen helpen. We leven in een drukke
tijd, je ziet zelfs apps die je helpen om
meer tijd vrij te maken. En wat te denken
van de ontwikkelingen in de autotechniek?
Vijf jaar geleden werd er nog gelachen om
elektrische auto’s. Nu is er niet één auto
fabrikant die niet een model aan het bou
wen is of al heeft rondrijden. Dat is een
groot verschil. Ik heb er wel eens in gere
den: heel geruisloos en twee keer zo snel
als mijn eigen auto. En zorgeloos rijden
zolang hij is opgeladen. Kortom: hoezo
achteruitgang?” Duurzaamheidsprojecten
kunnen worden versneld wanneer mensen
meer samenwerken. Dat is het uitgangs

stimulans is voor bedrijven om beter met
hun grondstoffen om te gaan, om meer te
gaan recyclen en producten te ontwikkelen
die gemakkelijk te recyclen zijn.”
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Hoezo achteruitgang?

punt van INSID. “Door samenwerking
kunnen ontwikkelingen worden versneld.
Het is zonde om dat niet te doen. Dat is
verspilling en dat vind ik sowieso onlo
gisch.” INSID brengt partijen bij elkaar en
tracht samenwerkingsverbanden te sme
den en te versterken. Dat kan tot verras
sende combinaties leiden: “Je kunt dan
denken aan bedrijven die zonnepanelen
bouwen en hoveniers die de zonnepane
len in het groen plaatsen op een dak. We
zijn binnen de stichting ‘Nederland Krijgt
Nieuwe Energie’ bezig met een aantal
projecten. Hier aan tafel springt dan de
vonk over tussen mensen, dat is heel erg
leuk. Een ander project is het document
‘Planet First’, een herijking van de priori
teiten op het vlak van duurzaamheid.
Het is een visiedocument voor wie het als
leidraad willen gebruiken. De Nationale
Postcode Loterij doet dat bijvoorbeeld.
Die toetst nieuwe aanvragen van goede
doelen ook aan dit document. Dat is heel
positief: het goede doel steunen én duur
zaamheid bevorderen. Verder helpen wij
om het idee van wijlen Eckart Wintzen
over ‘value extracted tax’ (kortweg de
ex’tax) op diverse agenda’s te krijgen. Dat
idee komt in het kort neer op het geleide
lijk verlagen van de belasting op arbeid en
verhogen van de belasting op energie en
materialen. Je zult zien dat dat een enorme
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gehad met de hoveniers die dat deden.
Ze vertelden me over de konijnen en de
rododendrons. Het zijn mensen die om zich
heen kijken, die de natuur zien groeien en
daarover vertellen.”
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